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Luiz Carlos Prestes. Fora' ,trans
mitidas instruções e pedid' de au

xilio 'às policias estaduais, mas até

S. PAULO, 5 V.A. - Em conf'or
midade com o levantamento reali
zado nos meios agrícolas de São

Paulo, este Estado, produzirá no

corrente ano 1.022.051 toneladas de
arroz com casca, no valor de Cr$
2.299.615.'000,00. (Dados coligidos
pela Serviço de Estatística da Pro-

a madrugada de hoje, segundo nos

informou o plantão daquela Dele
gacia, Luiz 'Carlos Prestes aínda
não havia sido preso.

dução. do Ministério da Agricult�
ra, sujeitos a retificação).
Em confronto com o ano de 1949�

as estimativas feitas admitem que
h'àverá um aumento de 319.105 t<lP'
neladas no corrente ano.

O Estado de São Paulo é o maíoa
produtor de arroz no País.

Para Governador
UDO

Araranguá
Bigtraçú
Brusque
Caçador
Campos

...................

Novos . .

...............

Decretada, a prisão· preventiva de Prestes e seus companheir s
RIO, 6 (V. A.) -'- O Supremo Pt-estes e' outros denunciados, cb- sim votar, ,e citando a legislação Edgard Costa .no mesmo sentido; I Afinal, recolhidos os votos, foi

"l'ribunal Federal, sendo relator' o mo incursos na Lei de Segurança. pertinente. concluiu dizendo' que, se a denun- o recurso provido por mawL'la.
ministro Orozimbo Nonato, julgou Ó relator proferiu longo voto. O ministro Macedo Ludolf, que cia recebida, aliás em virtude de para reformar o despacho de iu.i�
o recurso criminal .ínterposto .pelo mantendo o despacho' e achando se lhe 'seguiu na votação, divergiu decisão do tribunal, capitulava en- 'e decretar a prisão preventiva dos
Procurador Geral da Justiça, oon- qU!l nada autorizava a decretação do relator, dando provimento' ao tre os crimes imputados aos denun- acusados. �

\

tra o despacho proferido pelo juiz da medida. Fundamentou o minis- recurso criminal, para decretar a: ciados.' algum ou alguns, punidos \�
criminal, que negou a prisão pre-I ira Orozimho Nonato amplamente prisão'. C0111 pena igualou superior a 10 INFORMAÇÃO DO'D. O. P. S.

-� =::���:�����d��da\�cia dw
quele recehimento, corno ato de Ordem Politica e 'Sd��l ericon

oficio do juiz, por fôrça do art. 312, tram-se em diligências para localí
do Código ele Processo, índependen
te de exame e apreciação de conve

niencia da medida, desde que hou
. vesse prova da existência do crime
e indicins suficientes da autoria.
E nessa, ordem de argumentos e

fundamentações, deu provimento
ao -recurso, acompanhando o seu

colega Macedo Ludolf.

florlln6polls- ·Sábado 1 de Outubro de 1950

....,... - - _._._ - -..- -_._._._ _ ...
I

'fiO XXXVI Ultrapassará de om milhão de toneladas
a prodoeão de ar�oz em S. Paolo,

Resultade conhecido de. pleíte,
.

em todo o pais
-

.

De acôrdo com as informações das agências telegra- I, S.P.,AULO, 6 V.A. - Segundo in-

ficas a posição dos candídat os é a seguinte:
. formações colhidas pela reporta'

gem acreditada junto ao Tribunal

I ReSt\onal Eleitoral, às juntas apu
. radoras estão 'empenhadas em en

cerrai' dentro de cinco dias os seus

Para Presidente
_.

Getúlio Vargas
Brigadeiro Eduardo
Cristiano Machado
João Mangabeira

Gomes
695.176
334.948
205.,wO
1.352

Para Vice-Presidente
Café-Filho
Odelon Braga
Altino Arantes
Vitorino Freire , '

339.543
197.981
146.799
54.319

"

Dois' projetos do' senador �Melo
..

,' Viana" 1

Sempre aos domingos ou feriados a realização
das eleições

RIO, 6 (V. A.)' - O sr. o segundo projeto do senador mi.
neiro 'manda revogar as alineas
"d" "e" ·e "f" do artigo 140 do

, .
'

ducrel.o-Iei n. 9.500, de 23 de julho
de 1946. Esse artigo diz o seguinte:
_ "Nenhum brtrsilelro, entre 17 'e

115 anos de idade, poderá, sem fa

zer prova de que está em dia com

suas ob-rigações militares: d) obter

carteira profi.ssional; e) obter li

cença para o exercicio de qualquer
índustria ou profissão; f) matricu
lar-se ou prestar exame em qual.
quer estabelecimento de ensino".

O projeto; como se 'vê, acaba
com esssas restrições •

Viana apresentou ao Senado dois

projetos, o primeiro dispondo que
as eleições de qualquer' cargos re

deraís, estaduais ou municipais,
quer do Executivo quer do Legisla-
tivo, serão sempre realizadas no

primeiro domingo posterior aos

prazos r�feridos na Constituição
Federal, nas dos Estados ou ainda
nas leis ordinárias. A Justlça Eleí
-toral, ao determinar a realização
de eleições, designará sempre um

domingo ou feriado nacional para
.

'II sua efetivação.

Carro inglês oferecido ii Presidência
da República

.

RIO, 6 V.A. - A Austin Motor Ex' ceria inteiriça de aço, luxuosamen'
port Corpora.tion Limited, Inglater- te equipaqa, cOm toda a ap'ar�lha'
ra, por intermedio da distribuidora '

g'em de segurança ·e conforto que'
, de séq.s produtos no Brasil, ofere· se exig·e· para carro de alta classe,
ceu hUje ao governo brasileiro sendo dotado de motor de 120 HP.
uma limousine "Austin. Shoe' A entrga foi feita, p,elo embaixador
·riline". O referido carro of,erecido

I
inglês Neville Montagu, que acom'

para uso da presidenCÍla da 'Repu- panhciu os representantes da em

cHea 'é de sete lugare,?, com carro- presa. .

Edição· do .Joinvile do
«Guia PÚ.blico,Wille))

JOINVILE, 6 .o.E. o sr. Otto tendo todas as índie/ações uteis so·

Wille, que ,editou em' Blumenau, "bre ·a ,cidade, sua vida cO!l1erciaJ
por ocasião das festas do Centc;ma- .industrial, prOfissional, social, cuI'
rio daquela cidade, o "Guia Publi. <tUFaI, artística, administrativa, etc.
co Willi", ,está atualmente prepa· A edição dedicad� a Joinvj.le será
;r'ando umá edição desse hem feito feita eom o mesm<;> criterio ·e por
indicaàor dedicada a Joinvile. O isso está destinada a obter comple
"Guia Publico Wille" conforme pu' to exito,. pois seu organizador vem

demos constatar pela"edição do Cen- encontr'andci'para a iniciativa toda
rt.enario de Blumenau, ,constitui uma a simpatia das classes industriais
-:obra modelar ,em seu genero, con· e comerciais.

Aumenta ii produçã o Produção' brasileira
·RIO, 6 V.A. - Segundo dados co-

dligidos pelo Serviço de Estatistíca e ouro
de Produção do Ministerio da- Agri- RIO, fi (V.A.) - A prnduçãd
.cultura, a Companhia Síderurgica brasileira de ouro, relativa ao prL,
Nacional produziu, no primeiro se- meíro semestre do corrente ano,
mestre do corrente ano, as seguíh- elevou-se a um milhão novecentos
tes quantidades, de aço, gusa e la' e quarenta e sete mil oitocentns
minado: Aço; 198.351, no valor de, e nove gr-amas, no valor de Cr$ ...
Cr$ 290.385.240,00; ferro-gusa, .. _. 73.636.710,00. Seguudo esclare-
171.648 toneladas, no valor de ce o Serviço de Estatistíca d�
Cr$ 249.619.230,00; ferro laminado Ministér-io da Agricultura, a maÍo:rrSALVADOR, 6 V.A.) - Pelos re-
141715 t I d I d f' duzída ' .

,'.
.

_..
'. one a as, no va qr e cota 01 pro UZI a nu mês de mal'

sultados verificados hoje acentua' 'Cr$ 521.998.200,00. o.
.se o prognóstico da vitória do sr.

Regis Pacheco. Seus correligioná-
rios admitem. que ele consiga ací-

A I
III - " 10-.l I '

·l1�.a de 60 miÍ votos de, difer·ellÇa, '

-' e elçao es auua em numeros
:�a;f����ee��os:.�l�':;to�I�����t:, ( (Dados ij fornecidos peio'T.R.E. atéinclusive na zona do � Francisco,
Jacobina, F·eira de Santana e Ita' às 12· horas de ontem)buna.

-

Na próxima semana
'terminara a apora
ção em S. ?aolo

trabalhos, numa homenagem ao de

sembargador Mario Guimarães

que deixará a presidência _

do T'RE

n11 próxima semana.'

Acentua-se o pro
gnóstico da vitória
do sr� R. Pacheco

Pleiteada na Itália
nova taxa sObre o
café brasi leíro
RIO, 6 V.A. - A Confederação

Geral Italiana' do 'Comércio pleí
teou com o governo da Italía a cria

ção de mais uma taxa sobre o ca

fé -de procedenêia brtasileira, na

base de duas, liras por dolar' da
mercadoria importada. nos termos

do acordo firmado com este pais.
A medida pleiteada' pela CIO cau

sou descontentamento geral de' v:ez

que o café brasileiro vendido' na
Halia já se encontra elem'asiado fa'
cilmente admitido novos tributos.

fiNTAS PARA PINTURA ,

COTTOMAR

Comutação
'de .pena

RlO, 6 V.A. - O presidente da

RepUblica assinou decr,eto comu

tando ,a pena de prisã(Y de Arlindo
Pimenta que estava condenado por
tentativa d� homkidio. Assinado

por mais d,e 70 deputadas, fora en

caminhado a pr,esidencia da Repu
blica �m

-

pedida de ind111oto para o

mesmo. () Conselho P·enitenciario,
ouvido 'a respeito pronunciou'se fa·

voravelmente; sugerindo uma redu

ção d·e 13 para sete anos e meio a

prisão. O g'overno diante disso, re

duziu agora sua pena de acordo
com esse pronunciamento. Esse de·
creto foi publicado no dia 1° do
corrente. Em virtude do mesmo,
Arlindo já foi libertado.

-_ f

Canoinhas

Concórdia
Crícíuma
Curitibanos

Ibírama .........•........•

J,ahguá do Sul' .-..........•

Joj,nvile

Laguna
l\tafra

Otieãs

Pálhoça .................................. � ..

Pôrto União -

Rid do Sul .

I

SUp· Bent,o do Sul .

São. Francisco do Sul

'l'aI1gará
Timbó

............ .! ..

............ ,. .. ! ..

Tubarão

Urussitnga

...................... " .

130

415

465

317

205

478

313

1455

137
273

597

788

75t'
1060

196

892

218

578

135

915
L

3.63

925

328

397

12.330

PRESID:ÊNCIA DA' REPúBLICA

Getulio Vargas
Edl!ardo Gomes

Grisfi.ano Machado

................ ','"
..............................

...........................

DA

João Mangabeira �...........•......

SENADO REPÚBUCA

Nerêu Ramos

Carlos Gomes ..................... 1 ..

............................................

IRINEU

102

468

1530

349

97.

600

408

.2312

364

683

871

467

1473

1721
219

565

465

919'

251'

1375

771

1263

471

374

18.118

15.802

10.336

5;192

3

1'0.631

18.421

./ '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Sàbado, 7
-

de Outubro tie, 1J5J

,� PARA OS MALES DO
f,.' FrGADO
ESTÔMAGO e IHTfSTIHOS

o R E M E�D I O QUE

so NOS ÇONFQRTAVEIS l\dCRO-ONIBUS DO

EIPRESSO «S,UL-BRA�ILEIRO»
Florianópolis Itajaí - Joinville Curitiba

PRÓ CASA DO PROFESSOR DE SANTA CATARINA, SEIRÃO REALIZADAS, NOS PRÓXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTIJBRO, NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
DIAS VELHO, 'INTERESSANTES E ORIGINAIS FESTAS POPULARES.

SORTEIO DE LINDAS BONECAS - LEILÃO AMERICANO - CORRIDA'DE CAVALOS
"BOITE CASABLANCA" NOTÁVEL E VARIADO "SHOW" DANSAS BAR E RESTAURANTE AMERICANO COM NOVIDADES CULINÁRIAS

-
. . .

RESERVEM SUAS MESAS PARA A' "BOITE CASABLANCA"
--------------------------------------------------�----------------------------------------------�-------------------------------------

-------------------�------------------------------------------------------------

-,

j::--V-i,8 g-ell1-C-O-m-s-egU-ra-nç-,ft,e_;_r,a-,ni-de-Z
IFDDda��lrU::í:titÍlto

li Italo ..8rasileirG

Agência: Rua Deodoro esquina da '

Rua Tenente Silveira

BELO HORIZONTE. 4 V. A. -

Acaba de' ser rundado' nesta capi
tal. o Insituto Oultural Halo-Brasi
leiro. destinado a difundir conhe
cimentos sõbre língua, arte e cul
tura da Itália em Minas.

O Tabelião e Oficial do Registro de Imóvel da ia Círcunseríção
_avisa. que devídamente. autorizado pelo M.M. Juiz de Direito da ia
lVa'l'a desta Comarca. transferiu o seu Cartório da rua Trajano n° 35.
para a rua Arcipreste Paiva nO i7A.jonde passará a atender. ,SÓ a expectativa de um

Won,anóp{\!is. 23 'de setembro de 1950. acesso de asfixia asmática com

João Machado Pacheco Junior O seu cortejo aterrador, abate
Tabeliãio e Oficial do Registro

O espírito mais resistente. SeI
asmático é viver sempre de'
baixo dessa obsessão nervosa
e dissolvente. O remédio do dr.'
R·eyngat�, a salvação dos as-

máticos, combate eficazmenté
não só a,própria asma, como

qualquer bronquite crônica ou

não, tosses, chiados, etc. Com
o remédio' do dr. Reyngate,' as
gotas antiasmáticas, puramen
te vegetal, o doente adquire
imediato alivio, voltando sua

respiração logo ao ritmo na
tural. Não encontrados no lo.
cal, enviem antecipadamente,
Cr$ 25,00 para End. Telegrá
fico Mendelinas, Rio, que re
metemos. Não atendemos pe
'." reembolso.

4VI:$0
Vende-se, em lotes, à vista e em

prestações no Estreito. Tratar no
, , .

BANCO AGRICOLA - Rua Traja
'no, 16 - Florianópolis.

Sofre de asma·?

VALVULAS

I-hilip$
MAIOR, ESTOQUE

Atlântida Radio' Cal. Lda.
Rua rrajan�; 31

,
,

VIV,ER!' MORRER!
D�pende d9 1I."gue,. o, san,gu,e é a vida

Tonifique-se com SANGUE
NOL

'

que' contém excelentes
, 'elementos ·tônicos, tais como:
Fósforo, -Cálcío, Vaaadato e
Ar.seniato de Sódio, etc.

.� ....................•. _-.��P�

Cami.ai, Gravata.. Pilam••
Meia. d•• melhore'i pelOl"t�.
nores preçol 16 D. CASAdM18
CELANEA - RuaO. M.fr.,

o Rio e o Turismo

,_e
»>.1 SEDANTOL ,�.
� resolve seu problema If.

,�f
mensal. ii

.. Combate regras dolorosas,

�cólicas e complicações. .

, '"
Calmante e regulador 1�� da saúde feminina

'

l6EDANTOIf
REEMBOLSO POSTAL - Caixa

Postal, 235 -·-RIO

(ALVARUS DE OLIVEIRA)
Assunto puxa assunto . .

.Dissemos da falta, de bons cafés. com música. que tanto omhele
��valll o Rio antigo, o que lhe dava ares de cidade cosmopolita e'

Ie capital -de turismo!
Ü IUo nos tempos passados possuía mais vida, noturna que ho

je.' Havia vários cafés cantantes, mais movimento. mais confeita-,
rias (, mais restaurantes abertos durante 'a noite.

Hoje é
: cidade provinciana que dorme às dez horas. Não há lu

�'nnes ,de. diversão noturna. para família. sobretudo .nos centros da;.

erdade ,

E a' uma cidade que quer ser turfstica, a uma cidade que é das>

maiores. capitais do mundo, tanta- falta faz a vida noturna. 'a, vida,

aleére. Que enche de musicalidade e die bulício as ruas, 3,S avenidas.
e as praças de uma capital que vive ·e que palpita,

E é pena que a' metrópole ião Ilnda, tão cheilu; de encanto. seja;
tão cheia. .. ' de falta de recursos para turista e mesmo para seus

nabitantes, e turistas 'que, poderão canalizar p1aira o Brasil muitos

dólares. de que' tanto carece nossa 'balança comercial!
Acreditamos 'que uma das grandes causas s-eja a perseguição

que sofre o comercio dos poderes constituídos, dos orgãos de con

trôle que não deixa desenvolver se a Iniciativa .partioulal', que sõ

cria dificuldades e tabelamentos absurdos. estabelecendo preços tão

iguais para casas de conforto tão diverso!
Há ponco tempo proprietário de uma "boite" dizia que, com tão,'

pesados impostos e tantas exigências, "ver-se-ia" na contingência de

cerrar as portas de sua casa de diversões": E há uma quantída
de desses estabeleéimerítos que aibre e fecha sem resultados posíti-

O, Rio precisa deixai" de ser a cidade mais provinciana do Mun

do, paJ'la scrv realmente uma cidade turística e cosmopolita. como ff,'

a cidade do México, como é Cuba. como sabe 'Ser Montevidéo e so

bretudo Bueno Ayres, considerada. com razão, a Paris da América",

para citar apenas as cidades latíno americanas! - e os nossos ho

mens de governo devem facilitá-lo, ao invés de Criar tantas dificuJi,
dadesl

, '

,

(crônica lida ao microfone da Rádio Guarujá. num patro-
cinio dos Laboratorias Ena Scott.).

tMaria Idalina da S. Moura
"(DINA)

, Missd: de 7- dícr
Mário Moura, filhos e nora convidam seus parentes e amigos pa

ra 'assistirem à missa que mandam celebrar pelo descanso eterno da,

bonissima alma de sua espôsa. mãe e sogra.
MARIA IDALINA DA SILVA MOURA

no altar-mor da Catedral,Metropolitana, às 7.30 horas do dia �l
do corrente. Antecipadamente agradecem.

----------------------

Sociedade de Amparo áOS Tuberculosos
AyTISO

A Diretoria da Sociedade de Amparo aos Tuberculosos leva ao"

conhecimento das pessoas que adquiriram bilhetes da rifa do aparelho>'
de chá, que se acha exposto na vitrine da Casa Hoepcke, que' a mesma'

correrá no dia 11 de outubro do corrente ano. pela Loteria do Rio

Grande do Sul.

LIRA TENIS CLUBE
Convite

A diretoria do Lira 'I'enis Clube e do GrêmioLira tem

o grato prazer de convidar todos os seus associados e os do

Clube XII de Agôsto para, o baile que fará realizar, dia 7

do corrente. com início às 22 horas, na sua. 'sede social, em

homenagem ao ,2.40 aniversário da fundação '� da direto-,

r'rta recém-elei,ta.
Trajes - Casaca. Smoking e Summer

--------------------------------�--

\

Firminio Feijó e senhora participam aos parentes e pessoas ami

gas o nascimento de. seu primogênito RICARDO oeorcído no dia 2S;

do corrente mês. na Casa de Saude "São Sebastião."

Filorianópolis. 25 - IX - 50.

r r � _ .t.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida eocial
/ .

Diário da Hefropole
(ALVARUS DE OLIVE1RA)

,/' ,�, A Orguestra da Ví�a
�A,.ssistil1l0S a' um concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira, em

lJalaclos por maviosa: partitura célebre, o nosso espírito começou a fa-

zer volteios e revolteio.s ...

A Orquestra alí estava, Havia os primeiros violinos, em destaque;

'os contrabaixos; o bumbo, a Harpa quasí passava despercebida, e o

. sino, insign ií'icante, só aparecia de longe em longe. Tudo, ritimado,
coordenado, obedecia a batuta do maestro.

'

- Que serfa, porém, da orquestra si não. houvesse os segundos vio

.Iínos. os escondidos contrabaixos, a modesta harpa e o insignificante
. -síninho 'I Poderia haver no cojunto. tanta beleza, tanta harmonia, tan

to encantamento e tantas sutileza?

Is'tp nos faz Iernbrar ,\} orquestra da vida ...

Nós vivemos .na dependência uns dos outros. Cada, qual, na exis-

tência, tem o seu papel a executar. Uns são elementos de prôa, como

·<QS primeiros violinos ela orquestra. Outros são especis de maestros que

-comandarn os' váeios setores da vida. Ainda outros, representam o pa-

-:pel do sino, minúsculos, escondidos, esquecidos lá no canto, como se

tivesse a mínima importância.
Devemos nos compenetrar dos deveres para com o país, do nos

:80 valôr pa1'a com a coletividade+Cada 'um de nós, tem a sua missão

'<[1; 'Cumprir. Tern seu ínstrumentozínho para executar na harmonia dos

-destínos da nossa patría.
Um Iix,eiro, um carvoeiro, um mecânico, um 'agricultor, um ope

rário, �ão tão importantes na sinf'osia nacional, quanto um médico,

111m advogado. um comerciário, ou um políHco. Uns dependem dos ou'

tros.

Para o maestro nacional arrancar sons harmoniosos da sua or

.questra é presiso que 'cada um. queira, executar bem a sua parte. É pre

..ciso que cada um se compenetre de seus deveres. Que cada um tenha

.orgulho do papel que representa.
Nesta hora de sombrios horizontes para o mundo, em que o Bra..

si! atravessa uma das' fases mais duras de sua existência, é mister que

-cada brasileiro se compenetre, com ardôr e com orgulho, do seu pa

pel seja o 'primeiro violi-no, seja um sininho ... da desafinada orquestra
.da vida nacional.

(Crônica lida ao microfone da Rádio Guarujá).
I

-o--

A efeméride de hoje' regjsta o

aniversário mitalício da . graciosa
e gentil senhorila Déa Cunha, com

rpetente funcionária da Imprensa
Oficial do Estado e filha do dis

tinto casal Maria CaroIlna Glav'an

, e Guilhcrmino Cunha.,

Sra. Br'(Jsiliano Sousa

Ocorre, na dala de hoje, o ani

"e,rsário I1ntaJncio da eX'lma. sra.

Vanda Luz Sousa, digna e�posa do

nos.so prezado cQnterl'aneo sr.

Br:,!siliano Helio de ,Sousa.
Nassas felicitações.

Panelas de Prpc;são ARNO
.

a (r$ 5tO,00
Grelhadores Etétricos

a (r$ 300,00
na Elé,lrolandía

Rua A.rcipreste' - Paiva Edf. Ipase - Terreo
" ....__.._,....;..__,...t _

"""'-

,\

Cine-Diário c-s t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

'A R N O
ELECTROLANDIA

�.1,5

Icua Arcipreste 'Paival,ii.- =Edificío Ipase -Terreo

Soldados norte-amemeanos exa

min� dois, tanques comunista:

norte-coreanos destruidos em com

bate pelas forças das Nações Uni

das durante as lutas pela defez

da Repuhlica da Cor-ia.

DR.

do empol-
.....................................................

MAGROS E FRACOS
.' I

Como o homem, a mulher, nos dias de hoje, agitados �
febris, com as atribuições e responsabilidades de donas de cas�
ou na árdua luta pela existência, sofre emoções violentas, des
controlando seus nervos e funções vitais. A tristeza, irritabili

dade, inconstancia, falta de memória, e frieza intima, são sino

tomas alarmantes que exigem: imediato e enérgico tratamento,
Inicie hoje mesmo, com GOTAS ME�DELINAS, medicaçãc
altamente concentrada, feita de plantas raras e sais organi·
cos, sem contra-indicação. GOTAS MENDELINAS é o tônicc,
indicado para restaurar os nervos combalidos, restituindo a,

tranquilidade, confiança e energias perdidas.

Distrib?idO�1Araújo Freitas. ;Não encontradas no local, enviem anteclpad I
Cr$ 25,00 para o endereço telegráfico "Mendelinas", Rio, qu .

remeteremos. Não atendemos pelo reebolso postal. I
�
:1

Prêmio à
persever80ç

até 14 anos

Preços Cr$ 5,00 e 3,20
- ROXY _

4 e 7,45 horas

10) _ Cinelandia Jornal

20) � Chester Morrts o astuto

detetive em mais uma de suas

aventuras

'l'RINFO DE BDSTON BLACKIE

ANIVERSARIaS Às suas numerosas amiguinhas Um interessante filme policial. .•.

Deputado Alfredo Campos que a felicitarãr, pelo feliz evento. 30) _ Dennis Moore � Rá�
Ocorre. nesta data, o aníversã- a senhorita Déa oferecerá uma Corrtgan

rio natalíôio do nosso ilustre coes- f.estinha. TRES RAPAZES DESTEMIDOS

taduano e representante à Assem- Os de "O Estado" [ubílosamente Urna aâegre .e d�vertida carne

.
bléia Legislativa pelo Partido So- se associam às homenagens que dia ...

. cial Democrático, sr. deputado AI· lhe tributarão. 40) _ Continuação
fredo Campos. � O _

. gante ser1adó
Cercado do respeito e da admi, Sr. Newton Almeida TERROR DOS ESPIõES

.ração que lhe dedicam todos DS Faz anos hoje o .nosso prezado Lutas! ação! suspense!
que desfrutam de seu convrvro. conterraneo ST. Newton Almeida, QENSURA:

por sua cultura e privilegiada inte- alto funcionário do Banco do Bra- até 10 anos
.

.Iigencía, por sua integridade de sil e pessoa muito relacionada nes- Preços .Cr-$ 5,00 e 3,20
cara ter e por sua cativante afabi- tá capital. _ IMPERIO �

"Iidade, o nataliciante que, com pro- ,Às Inequívocas manifestações ás 7,30 horas

f'ioiêucla, secretaria os trabalhos de aprêço que, por certo, hoje re- Grandioso espebaculo duplo
da Assembléia, será alvo, hoje, de ceberá. juntamos as nossas. 10) _ Esporte na Téla _ Nac.

expressivas homenagens de seus - O -' 20) _ Wi lliam Powel l, Fred

.amigos, admiradores e correligio- Astaire, Katrhryn Grays?n e Ge-

nários a que, merecidamente, faz Sra. Alba Grisará Pessi
ne Ke11y

jus. Comemora, hoje, mais uma da- ZIEGFIELD CREADOR DE

Sua 'atuação na Assembléia Le- ta natalícia, a exma. sra. d. Alba ESTRELAS
gislativa, pana aonde o mandaram Grisard Pessi, digna espÔ'sa do Um '8spetaculo grandioso em

O,s votos dos blumenauenses, tem nossb distinto conternal1eo sr. Ha- .

I ILeclllco 01' .•.•

sido. profícua a ilôda a coletivida- roIdo P,essi, alto funionário da 30) _ Chester Morris
. ·{],e de Santa Cabarina, não se des' Diretoria de Estrada.s de Rodagem TRIUNFO DE BOSTON.
cuidando m'n momento sequer, e deslacado' d·esporLista. BLACKIE

-

dos problemas que demandam A ilustre seRhora que, põr seus Mais uma eletrizante ave�tL1ra
acurados estudos e operosidade predicados de e�píl'ito, e coração deste famoso (ietetive
,conl ínna. .' boni.ssimo, desfruta em noss') CENSURA:

Às llOmenag'ens que lhe teibuta;; meio social de numerosas relações até 14 anos

rão g·eus amigos e correligionários ele 'amÍ7.ade, ver-se-á, pela passa- Preços Cr$ 4,20 ,e 3,20
do Pal'Udo 'Social Democrático, gem de tão auspicisoa data, mui'

pelo transcurso do feliz evenLo, to homenageada.
nós nos' associamos, por justas. A essas homenagens, nós nos as-

� O _ sociamo;, respeiLosamente.
Srta. Déa Cunha _ O _

'" .

Negocia'Çie«Jara ..norífii.izar" O
comércio de madeiras

.

brasileiro - argentino, .

PàRTO ALEGRE, 6 (V.A.) -

J
A fim de realizar um entendi

Continuam totalmntc suspensas, as menta que possíbilite a pront

exportações de madeira brasileira normalização dos negocias, em

para a República Argentina. A

I
barcará, amanhã, para Bueno

medida preveqtiva foi tomada. coo. Aires, os 81'S. Alvaro P. Ely, presi
mo se sabe. para evitar a baixa dente da. União Sul rio-grandens
dos preços dessa mercadoria na

cional. serjamente ameaçada, em
seu comercio normal, pela orga

nização de um estabelecimento

oficial de compras no vizinho

pais
os quais também representarão.

por delegação expressa, os rnadeí

reiros dos Estados do Paraná e

.Santa Catarina.
de Madeireiros, e Edson Nelcí No

ronha, diretor da mesma entidade,

Estamos selElcionando dois elementos ativos e de oopacidade com

provada, que possuam regular instrução, boa ,aparência, �dad,e de' 18

a 30 anos, pa.�a a fllnção de balconistas na Seção de Peças para auto�
moveis em Firma de gra.nde movimento.

Os iníere,ss'ado& 'poderão sie dirigir por carta do próprio punho,

para a Caixa postal BB em Curitiba, indicando fontes ele referências,

empregos anteriores e peetensões, anexando uma fotografia 3 x 4. �
/
}

I
,

Iás 4,,30 e 7,45 horas
.

A maior obra da cinematografia

\ eomlemporanea l
1\larco da Gloria do cinema íta-:

- RI'rZ _

liano!
Michele Morgan, Massímo Girotti,

Gino Cervi, Michel .Simon e mais

80 atores e 90.000 figurantes!
FABIOLA

O palácio nabalesco de Fabio ! ...

Festins des.Jumbranles.,. orgias ...
E para, divertir a turba famin

ta e .e�furecida... o massacre dos

crístãos nas ruas... Cenas dantes

cas. .. Inesquecíveis por sua tre

menda realidade. .

CENSURA: .

até 14 anos

No programa:

Esporte em marcha

Noticiario Universal

Preços: Cr$ 6,20 e

_ ODEON _

3,20

ás 7,45- horas
Grandioso programa

10) Marcha da Vida - Nac,

20) - Bay Corrigan e Dennis

Monre

TRES RAPAZES DESTEMIDOS

30) _ Walt Disney apresenta

sua genial produção em teenico

lar
A CANÇÃO DO SUL

Há neste helissimo filme, o sonho,

° e�cantamentn e a fantasia. como

somente Disney poderia reunir!

CENSURA: .

'FAZEM ANOS HOJE·

_' joyem Alaor Marcos de Sou-

sa;
_ a menina Zélia Guimarães

Franzoni, dileta filha do sr. Plí

nio Franzoni Júnior e da. sra. Ma

ri,U' José Franzoni;
- ó jovem Walter, filho do sr.

ViLlal de Oliveira Cruz, residente

no Estreito;
_ a srta. Eunice CaBado, Caldei-

A. DAMASCENO DA.SILVA
ADVOGADO

AÇOES CIVEIS E CeMERCIA18

o

TINTÁS PARA IMPRESSIO
1 COTTOMAR

Praça 16 de Novembro, ZZ - Z"' ....

(Edifieio Pérola)

r"De.: 1.324 • 1.J81
I
..

Florla.ópoHa - 8••&11 C.&IIrl..

VANADIOL
E indicado nos casos de fraque-

za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancias

tais como Vanadato de sódio, Líci

tina, Gilcerofiosfatos, pepsina, noz

de cola, etc., de ação pronta e eficaz

nos casos de fraqueza e neuraste

nias. Vanadiol é indicado para ho..

mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes me,

dicos e está licenciado pela Saude
Publica.

ra'

� a menina Arlene F,elipe, filhi

nha do sr..José da Costa Vaz, fl�n_

cionário estadual;
.

- a menina Cleusa, filhinha elo

sr. Manoel Alfr,edo Barbosa, co

merciallte no Estreito.

As mulheres. nervosas e

seu drama intimo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO�-Sá'bado 7 de Outubro de 1950

,

2a FEIRA
HORA
......... •••••••••••••••••

8,00 BOM DIA PARA
VOC}:;

� 9,00 ' VARIEDADES
"'� MUSICAIS

, ,
.

, 11,30 OFERECIMENTOS
MUSICAIS

, 13,30 Diário da Metropole
(LAB. SCOTT & ENO)
,

13,35 VARIEDADES

14,00
MUSICAIS

15,00

17,3() VARIEDADES
- MUSICAIS

18,00 O INSTANTE DA
PRECE

Um Programa para
18,05 Você

(� Electro-Técnica)

18;30 ATéIa
Pelo Rádio

18,45 VARIEDADES
MUSICAIS

19,00' Momento Esportivo
(BRAHMA)

19,30 AGENCIA NACIONAL

VARIEDADES

...................................................� c ••••

�p�tir;���� ,
'BADIO "8UARUJA' 1420 Klcs ..

·

..........................................................................................................................- .
DIA

3a FEIRA 4& FEIRA 5a FEIRA , s- FEIRA SÁBADO

..

••••••••••••••••• •••••••••••••••••• ................, •••••••••••••••••
BOM DIA PARA' BOM DIA PARA BOM DIA PARA BOM DIA PARA

VOCÊ VOC}:; ,VOC}:; VOCÊ

VARIEDADES VARIEDAImS VARIEDADES VARIEDADES
MUSICAIS MUSICAIS MUSICAIS MUSICAIS

OFERECIMENTOS OFERECIMENTOS OFERECIMENTOS OFERECIMENTOS
MUSICAIS MUSICAIS MUSICAIS MUSICAIS

Diário da Metropole Diário da Metrópole Diário da Metropole Diário da Metropole
(LAB. SCOTT & ENO) (LAB, SCOTT & ENO) (LAB. SCOTT & ENO) lLAB, SCOTT & ENO)

VARIEDADES VARIEDADES..

j l'vIUSICAIS

VARIEDADES

MUSICAIS MUSICAIS .

I
'1
I

i

.1Z I N I N H O VARIEDADES CALOUROS VARIEDADES
(G. da COSTA AO !PEREIRA S. A.) MUSICAIS MICROFONE MUSICAIS

:
Osmarina Monguilhott Orq. de Salão (INDUOSTRIAS VARIEDADES Orq. de Salão

,

20,30 HORA LITERARIA (CASA VITOR e GUARUJÁ MORITZ)
- GUARUJÁ tá

�- A CAPITAL) (ENARCO) (ENARCO).
a� --2-1-,0-0- VARIEDADES Teatro Romantico VARIEDADES :
!V� RADIO-TEATRO J. 7 RÁDIO I·!P& CASA Lendas de .todo Mundo MUSICAIS

'21,15 MUSICAIS' (OSCAR LIMA) MUSICAIS (�.OJA RENNER) BAILE :
: 21,30 RÁDIO ALMA ALMA ALMA ALMA GUARUJÁ .1
) 1tl-, DISCOTÉCA PORTENHA PORTENHA PORTENHA' PORTENHA /' •

� I
,-, 22,00 ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO ENCERRAM�NTO ENCERRAMENTO ENC�RRAMENTO ENCERRAMENTO :

, .' ' .
� � :

VARIEDADES
. MUSICAIS

O INSTA:NTE DA
PRECE •

VARIEDADES
MUSICAIS

VARIEDADES
MUSICAIS,

O INSTANTE DA
PRECE'

.

O INSTANTE DA
PRECE

Um Programa para
você.

(A Electro-Técnica)

Um Programa para
-,

Você
(_.\. Electro-Técnica)

Um Programa para
,

Você
(A Electro-Técnica)

Juventude Espirita
de Fpo]is

'

ATéIa
Pelo 'Rádio

'

Pensamento Social
.

Católico

Páginas Romanticas
(Livraria Moderna)

VARIEDADES
'MUSICAIS

Páginas Romanticas
(Livraria Moderna)

... Momento Esportivo
(BRAHMA)

_

AGENCIA NACIONAL. AGENCIA NACIONALA-GENCIA NACIONAL

20,0(}
MUSICAIS

CrédUo MulúD Predial
Avisamoli aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea
-dos nos resultados da extração da referida loteria não estão
.sendc realizádos.

Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar,
'i'ealizaremos cada semana um sorteio até, que os mesmos fi·

quem em dia.
J. MOREIRA lÍ7 CIA.

CONGESSIONARIOS

SANGUE-NOL
contem - excelentes elementos to
nicos: Fosforo, Çalcio, Vanadato

e A. rseniato de Sodio; etc.

Os palidos, depauperados, esgo
� _ tados, anemicos, mães que criam,

. F- §. magros, crianças raquiticas

"'","�,---,:->.� S receberão a tonifícação geral do

1.Jjff�� organismo, .corn o

/

,Colégio, Catarinense
.!f',,-c,'.?

ESTUDO DQ EXTERNA'rO'

� Para fomentar o aproveitamento intelectual dos seus aluo

os,' o Colégio Cataririense abriu um estudo para os alunos ex

ernos. O estudo será assistido por um professor padre.
Horário: 7,30 às 8, das 13 às 18,10.

.

,

Hora de entrada ao meio dia: 13 à 13,30 horas.

Pausa, para jogos e descanso: 15 à 16 horas.

I Matrícula: �endo o númer? �e vagas reduzido convem, fa-

ier
logo a matncula na Secretana.

.

Mensalidade: Cr$ 100,00 por mês,=
.da mensalidade.

/

Nota: Mês começado deve ser pago integralmente.

Momento Esportivo
(BRAHMA)

Momento Esportivo
(BRAHMA)

DOMINGO

...............
-0-

"

-0-

OFERECIMENTOS

MUSICAIS

HORA INFANTIL
.

(LAB. RAUL LEITE)

TARDE ESPORTIVA

CHÁ

r

DANSANTE

GUARUJÁ

A Vóz
,

Evangélica
VARIEDADES
MUSICAIS

Solos de
Piano

Momento Esportivo
(BRAHMA)

COLAR DE

TANGOS

I .,

CANTA BRASIL

MELODTAS

MEXICANAS

RITMOS DOS
, ESTADOS UNIDOS

/

ENCERRt\MENTO

i

Ru.a Senador Dantas, 40 - I
andar

TeL: 22-5924 - Rio <.'-e Janeiro
RAUL CASAMA\"OR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

8° andar
TeL: 2-9873 - São Paolo

,ASSINATURAS
N. Capital

Ano •••••••••..•. ert 10,00
Semestre •••••••. Crt �,oo
Trimeatre •...... Crt 26,00
If� . � • .. . • • • • ... Cr' ',00
Número avulso .. Crt 0,60

No Interior
Ano ••...•...... Crt 100,00
Semestre .•••.... Crt 80,00
Trimestre ..•..•.. CrI 35,00
Número avulso .. Crt' 0,80
Anúncioa mediante contrito.
8s origlJuda, mesmo nio

publicados, não serão
de\rolYidos.

A cIlretlo .10 se respon-

II
nbilb. pelos conceito.
emitidos nos artigOl'

. usinado...
,

�.w&..J'&"'&"&""'_

•••••••••••••••••
BOM DIA PARA

VOCÊ

..

I o ESTADO
.-.---""

Ke4laçlo • Oficiou • ru
Joio Pi_to .. I

Diretor: RUBENS A. RAM.S
> Proprietário e Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES

VARIEDADES
MUSICAIS

/

OFERECIMENTOS
MUSICAIS '

Diário da Metropole
(LAB. SCOTT & ENO)

VARIEDADES VARIEDADES

Representante:
A. S. LARA

, MUSIÇ':AIS
,

MUSICAIS

,""

'CAS', EM COQUEIROS

Juventude Católica
de Fpolis _

/'
,

Procura-se na Praia 'de Coquei.
ros para alugar informações para

Pimentel: na Deleg�cia! Secção
de Imposto de Renda. )

VARIEDADES
MUSICAIS

O INSTANTE DA
PRECE

-; .

i

O INSTANTE DA
PRECE

'

Um Programa para.
Você

(A Electro-Técnica)

Um Programa para
Você

(A Electro-Técnica)

A Téla
Pelo Rádio

Programa da, la
..

Igreja Balista

VARIEDADES
MUSICAIS

VARIEDADES
MUSICAIS

Momento Esportivo
, (BRAHMA)

Momento Esportivo
(BRARll-IA).

AGENCIA NACIONALAGENCIA NACIONAL

y'tJ NICARDIUM
� . Tonico do. coração

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGANCIA 7
, PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 41f

fUIlGionáríos para seção de vendas
�mprfeza

-

comercíaj de grande movimenlo no sul do País. esta
s�le�lOnando elementos ativos e desembaraçados nas relações com {)I
público, conhecedores do ramo de peças e acessórios para automóveis
ou do ramo de bicicletas , rádios e refrigeradores, máquinas de costu
r�, ,e�cerad-eira,s, etc., para trabalharem na Matr-iz ou em uma de suas
FIlIaIS no �st�do do Paraná. Os interessados poderão se dirigir porcenta de propno, punho para ,a Caixa postal BB em Curitiba, indicando

.. emrp�egos ,�t�rlOres e f'orrtes dle r<8'i'crências, preLençiõeS' quanto .a
função e .salano, acompanhada de uma fotografia 3 x 4.

í

I
Rins, �sllla, �raqueza geral, Mole�tlas agudas perturbações
na circulação do sangue, ArterIosclerose Disturbios na,
pressão mrterial, C�nsaço\, Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas,Molestias dos Rins, Reumatismn. Nefrites. _

=- � .

Tela de Seda
x x 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13

Pronta entrega de estoque. - Vende-se.
YOZO ITO-Rua Quintino Bocaiuva, 176 4°

Sala 423-São Paulo.,

..

... ,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e

DR. ANTONIO um MUSSI

Méd{eos o

Girúrgia-Clinioa GeráI-Partoa

Dr. Newton" d·Avil.
CIiUIIa pai - Doellc....�.....

lU -- PrOct01oWIi

Fle&ri�.e M"ICâ

::Ouultõrio: Rua Vitor Meirélea L

• - Telefone" 1.907 o

Consultas: ÁS 11,30 bora; e' taro

e. dai 15 boras em diante

Residência: Ruá Vidal lmnoa ..

• - Telefone 1.m.

\

", Pedidos com
Representante

I
Para Santa Catarina

_ DORIVAL S. LINO

1"
Edificio IPASE - 2. "andar

Caixa Postal 260
'

Florianópolis - S. ca�arina

COMPANHIA Dl
- ROS CONTRA

� ACCIDENTES D�O TRABALHO A
Sl!.oe' SoeIA ... ,

. � PORTO ALEGRE .......""'

RUA VOLON {ÁRIOS DA PÃT�IA N.O 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL, 1188 • tae;FONE 6840 • teLEGRAMAS: .PROTECTOR�

Anencia" fteral para Sta. Catarina
Rua Falipa Sc:blDldl. 22-Sob.

Caiza Poslal. 69 - Ta' -Ploliclora- FL081ANOPoLIS
Dr. MárioWendh.usen

" ......6dk:a .. lIdal_ ........

'oauált6rto - Bua .1010 PIIlto. II
"

TeJeL ..,,,
'

c:.uaIta dali 4." • .....

"

....... : I'�e:r-." �o

dCl'erto de

slo rBANCISVe DO StJL para IOf4 IG8
o

' [nfOl'ma1lõ•• Gomo. AO'ent_

,lI'lori.o6Polil - CariaI HoepckeS/A - cr - Tel-efono 1.212 ( Sad. e lei.

São lI'rancllCO �o Sul-Carlol Hoepcke S/A-CI-
Telelpa.e 6 �lO�a:MACK

.

. ".'
.

"o Sahió
"

�......

. .

"VIRGEM ESPECIALIDADE"··di
elA,W�TZI1L jINO°(J� ra( lL .. IO[�V( r... ���: Ct.hl'��

TORNA .t\ ROUPA BRANQUISSIMA
. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,,� �':!1
..-,': .

".,,":
'_lO ' •.••6 o ESTADO--Sábado, 7 de Outubro f1� 19fiO

,:-\----_
....

--

C t C•
PARIS, 5 (U.P.) - A equipe de Sua derrota, na final, é um acidente

amDeOOa O ilrloca roothall-do Brasil deve ser classí- de football, tal como aconteceu na.

São Paulo, 6 (U.P.) _ Realiza- ficada atualmente como a primei- final da "Copa de França de Foot

da a 6a rodada, a situação dos ra do mundo, declarou Jean Es- ball". quando o Bacing Clube, de

concorrentes ao' Campeonato pau' kenazi. cronista do, diario "France Paris, foi derrotado pelo Slade d&

lista de futebol é a seguinte: Sair". Publicando, de acordo com Reims".

1o-são Paulo com 2 pp. sua opinião pessoal, a classifica' Indicando que sua classítícação
20- _ Palmeiras, Portuguesa de .ção das dez melhores equipes na- foi .feita de acordo com o valor de»

Desportos e Santcs, com 3 pp. 'clonais de rootball, Eskenazi deu conjunto das nações citadas, Es-

30 _ Ipiranga, com õpp, a classificação seguinte: . kenazi achou que a .Ç*rã·Bretanha.

40 _ Coríntians. Portuguesa Pr-irueiro)- !Brasil;, Segundo) mereceu um segundo plano, ill,pe�
Santista e xv de Novembro, com Gr�Br�tanha; 'I'erceiro) A'rgen- sal', da "derrota inexplicavel no

6 pp. tina; (Quarto) Uruguai; Quinto) Rio, ante a formação dos Estados;

50 _ Guarani e Juventus. com União Soviética; Sexto) Espanha; I Unidos" e aorescentou : "A Argen-

8 pp. Sétimo) Italia; Oitavo) Hungria; tina e o Uruguai são dificilmentf;
60 _ Nacional, com 10 pp. Nono) Suecia e Décimo) Ausfrla.: separáveis do Brasil. Verdadeira

Eskenazi escreveu notadamente: mente, os "Ires grandes" do foot-

Justificando esta classicação, balI sul-americano se, equivalem";
"O Brasil jogou o melhor football I Após ter salientado que a Espanha
da "Copa do Mundo", com uma' merece ficar antes da Itália, em

técnica de qualidade excepcional, virtude das boas parlidas da "Co

que nenhum observador até então. pa do Mundo" do "onze" íhérico;

-

Dh:eção de PEDRO PAULO MACHADO
---------------------------------------

Realizam-se
Campeonatos

ao Alvo e

hoje e amanhhã os ConceDtra�ão Dd' ilha
Estaduais 'de Tiro das Eoxadas

Rm, 6' (V.A.) - A C.B.D., como

Tiro aos Prates temos divulgado, não tem se des,
(: U cuidado preparo. da seleção nacio-

nal, que disputará o próximo
Campeonato Mundial de Basquete
bol, na Argentina.

Os "ases" do cestobol pátrio,
que se encontravam concentrados
na Ilha das Enxadas, estão. empe
nhados numa verdadeira fase de
treinamento, havendo, não há dú
vida, grande dose de 'entusiasmo e

esperança, de boa representação
no certame magno.

.prganÍl,ados pela Federação Ca-. nagem ao sr. Comandante da
Ital'inense de Caça e '!'iro 'e patro- Guarnição' Federal 'fi 140 B.C.
lciuados pelo Clube de Caça e '1'iro Bevolver livre - Tiro de precisão
"Couto de Mas,b�hães{', realizam- - 15 tiros a 50 metros - meda-
13e hoje e amanhã no stand da Po- lhas 'de vermeíl, prata e bronze
Jícia Militar do Estado, pela, ma' para os 10, 20 e 30 colocados, res
.nhã e á tarde, os IV Campeonatos pectivamente.
<dê Tiro ao Alv� e aos Pratos do 5a prova; à tarde - Em home
:Estado, em homenagem ao sr. Go- nagem ao sr. Comandante do 50
-vernador Aderbal Ramos da Síl- Distrito Naval - Fuzil de Guerra
-va. 'nas 3 posições - 15 tiros a 150

Está assim organizado o pro' metros - Medalhas de vermeil,
,grama: prata e bronze, aos 10, 20 e 30 lu-

Tiro ao alvo gares. respectivamente.
Homenagem Especial: Dr. Adal- 6a prova, á tarde - Homenagem

llerto Tolentino de Carvalho, pre- ao sr. Presidente da Associação
feito da Capital. Catarínense de Imprensa -:- Cara-
Dia 7 de outubro, pela manhã hina calibre 22 - Arma apoiada

-ta prova, - Homenagem 13;0 -sr, 10 tlros a 50 metros - Prova aber-
-eomandante Geral da Polícía Mi, ta para veteranos, principiantes e

lHar - Carabina cáUbre 22 - Po- convidados - Medalhas de ver

'siçã()�dgitado - 40 tiros a 50 'me- meil, prata e bronze aos 1°, 2° i3
tr08 - Medalhas de vermeil. pra' 30 classificados .

1a e bronze, aos 1°, 2° e 3° luga- Tiro aos Pratos

Homenagem especial: Almiran
te Sílvio �e Camargo, presidente
da Confederação Brasileira de

Caça e Tiro.
Dia 8 de outubro - Em nome

nagem ao sr. Coronel Antonio de
Lara Ribas, delegado da Confede

ração Brasileira de Oaça e �o
- 1 máquina fixa ,- 5 pedanas -

60 pratos a 15 metros em 12 sé
ries 5 medalhas de vermeil, pra!
ta e bronze, aos 1°, 2° e 30 cela'

cados. A' equipe campeã será
conferida uma taça. de, prata cm

miniatura.

res, resp.
2a prova, pela manhã - Home-

1flagem ao sr. Comandante da Ba
se Aérea - 'Revolver - 15 tiros
.a 30 metros - Medalhas de ver
meil. prata e bronze, aos 1, 2° .e
;jO> lugares, respectivamente.

3a prova, pela' manhã -:- Home

nagem ao Clube Blumenauense de
-Caça e Tiro - Carabina calibre
22 - Nas 3 posições - 60 tiros a

-60 metros - medalhas de vemeil,
JPTata e bronze, aos 1°, 20 e 3° co-

10caoos, respectivamente.
4a prova, à tarde - Em home-

........

Campeonato IMundial de Basquete
BUENOS AIRES: 6 (Unitcd ASPIRANTES

Press) - A Confederação Argen-
'

10 - Vasco da Gama •...

tina de Baskel-ball anunciou que 20 - Bangú .... • •••••..

foram recebidas confirmações sô- 3° - Fluminens,e .

bre a participação no 1° Campeo' 4.0 - Bonsuce,sso . ..•

:nato Mundial de, Basket�ball, a ser 40 - Bo.tafogo .. . .

Tealizad'o no próximo mês nesta 40 Flamengo... .

·capital, dos seguintes paises: Es- 50 - Madureira .... ...• 10
tados Unidos, França, Iugo.slávia,- 50 - Olaria .... .......• 10
'Egito, Chile, Uruguai., Peru, BRA- 60 - Canlo d.o -Rio 11
SIL e 'Canadú. Durante ,o eampeo' 60 - São Cristóvão 11
nato atuará 'em Buenos Aires' o 70 América. . .. 12
Burean Central da Federaçã,() In- JUVENIS
tel'nacional de Basket·ball, embora 1 ° Flamengo. . .. . ....

não Se realize o Gopgresso. 20 - Fluminense . .•

IUO, 6 (V.A.) - Com Os jog'os 30 - Botafogo . .....

de cloming'o'último peJo c'ertame t. ° V d G1 - asco, a ama .

cariOCa! d,e futebol, a situação dos 50 Bangú. . .. . .

concorrentes passou a ser a se- 50 BonsLlcesso .

.guüÜe por pontos perdidos: 60 Olaria. . .. 9
,

PROPISSTONAIS 70 U d
.

10ma' ureu'a .... . .

São Cristóvão 12

1 , OS'·,aral:JCD! (/j.
P • I.IMAO

• ABACAXI
• LARANJA

• MORANGO
• FRAMBOESA

{(Ir/tio ulm t2enve/ope$
de5 fruloJ dllerenfescJl, t6,oo

2

5
6

6
6

REEMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Prodl.'fos Si)C -fRUTI

'AIXA P')STA� 1008
CURIT/8# - PAR,o,N/J(

o

� 'er-'
� 1[0

,

Em' São Paulo os remadores dó
C, R. Aldo Luz

�.; f.� .�- ,..�-:,L�;�"'--;:��
.,,:.J-oit.r ?�. :C_..... � ...���

os CATARINENSES
dia que' se passa aumenta o entu- Os cataríenenses, dos dois olu

si/asma pela Regala em .homena- bes acima citados já estão em nos

gem à Pátria, que será realizada sa capital.' Do C.R. Aldo Luz ViE7

no proximo domingo, pela manhã" ram nove pessoas, a saber Alcides

em Jurubatuha. Rosa, Ari Míllern Silveir-a, .Alvaro
.

Para o torneio nautieó, que tem Elpo. Moacir Silveira', Hamilton

o caráter internacional já estão Cordeiro, Sadi Weber, Antonio

em S. Paulo numerosas delegações, Boabaíd. Arnaldo Chiriguini e C�
,

entr-e as quais o dos Clubes de Be- mo reserva Adolfo Cordeiro .

gatas Aldo Luz e Francíso Martí- Os remadores do Martinelle che

nelli. de Santa Catarina, os argen- garam anteontem em Santos. via

tinos e os remadores do MBlgua, jando pela TAC. Como tecníee

do Paraguai, que, aliás, foram os veio Alcides .Elpo e como chefe

primeiros a chegar. Alipio Oastrô, além dos' remadores.

S. PAULO, 6 (V.A.) - A cada

do munde o

Brasil
futebol' dóPioneiro

�-----�,--------------------------------------_,

/ I ""
. Inos VAlleJOS

,.1

D��""',

�-"E: ,III"t'l.2�1" .,'"':�R��o4I..
... I '�

•

i ,�Témporada
8 Extrato de Frutas Vitamina ç

Hidratos de Carbono etc' A FLOTILHA DE LIGHTNIl\'GS CLUBE, sMe da Flotilha. n
.. ..

DE FLOlUANóPOLIS fará realizar I A prova de flamingo iniciafi-.-
no próximo domingo, na baia nor· também, o camp,eonato da class'
1:e. a primeira reglata de sua cla,s' em que será disputado o troféu ''''

se, abrindo assim a temporada ofi'l "YPIRANGA", gentilmente, . .pf:erecii- ,

eial de vela daquela entidade. I do pela Coneloroil Tintas '�(i\, por -,

Previsão do Tempo, alé 14 horas' A regata terá início às 9 horas e intermédio de seu Gerente nesta;_-;>

do elia 7. J
será di{;putad,a ;em aguas do IATE CapiLal, sr. Eugênio Vi'anna FilhO'.

8

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

1° - América .... . '

2° - Bangú "... . : ..•
,30 - 'yasco ....

4° Madureira .

50 -:- Flamengo .

5° - Fluminense "

5° - üIa,ria . .

6° - Botafogo . .

6° - Canto do Rio,
7° - Bonsucesso .. ..: ...
,80 - Sãp Cristóvão

2 8°

9° - America .... . .... :3
4 •••• � • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • ••.

13

6 CASA MISCELÂNEA":: dlltri
8 buidor. dOI Rãdío.� Rj"!'C. A
8 ictOf. Válvula. eí'Dilcoa.
8 Rua Conselheiro' Metn.
9

'

Temperaturas: eslavel
,

!) ·TINTAS··pÃiÃ··iMPRE·S··S·l·O··· .

Ventos: De Sul a üeste, com ra·

I
Flel,as frescas. r'"

10 C O T TOM A R Teniperaturas ex.Lremas de hOje�,13 • •. • •.•••••...•.......•'...... •. Maxima 28,2 - Minima 17,8 )

Tempo: Em geral instave1.

de Iatismo

S'cf�B3S0�d :""Vjf!)TT.U

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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00 Comando do 14· 8•.C.
. Declaração de insubmissos

De acôrdo com o n. 9 la letra 1; das Instruções Complemeritares para
a Incorporação do 2° Turno de Contingente de 1950, são declarado.
INSUBMISSOS, por não se terem apresentados até ás 24,00 horas do
dia 25 do, corrente, os seguintes conscritos:

a) - Destinados' ao, 13° B.C. - MUNIC1iPIO DE TIJUCAS; João
Angelo de Sousa, cert. n. 410.666; Geraldo Furtado, certo n. 408.471;
Luiz Bertoldi Filho, cert, n. 410.576; MUNICIPIO DE CAMBURIú: Do
mingos Medeiros, certo n, 75.359; -Cícero Felícío, certo n.' 75.347; MUNI.
CIPIO DE BIGUAÇU: José João Jorge, cert. n. '124.659.

b) - Destinados a Guarnição de Curitiba: MUNICIPIO DE FLO'
RIANóPOLIS: Manoel Ari da Silva, cert, n. 415.767; Valdir Dias, cert.
n. 125.642; Vilson Silva, certo n. 411.032; Hildebrando Francisco Ferrei;
ra, cert. n. 410.890; MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ: Flávio Lopes da Cos
·ta, certo n. 117.887; MUNICIPIO DE PALHOÇA: Antônio Francisco Ca
sas, cert. n. 408.515; MUNICIPIO DE CUBATÃO: José Boeing, certo n.
356.033; Thadeu Antônio Peron, cert. n. 356.277'.

MOACIR BENVENUTTI E OLGA CARDOSO BENVENUTI partieí
pam, com prazer, o nascimento de sua filhinha MARISA ocorr ids a
18 do corrente, ITa Maternídads Carlos Correa.

,

A'praça
Temos o prazer de comunicar aos nossos prezados clientes que

a SERVIÇOS AÊREo.S "CR.UZEIROS DO SUL; Ltda; acaba de inaugurar
a nova linha.

. FLORIANóPOLIS, SÃO FRANCISCO, JOINVILE,' MAFRA
UNIÃO DA VITORIA, LAJES.

ás SEGUNDAS. QUARTAS e SEXTAS
Os aviões farão as viagens de regresso pelas mesmas escalas. nos

mesmos dias. pernoitando em Florianópolis. O· pouso em São Fran
cisco está, dependendo da homologação, pelo DAC. do campo local.

Congratulamo-nos com ·0S . nossos prezados clientes pelo aus

picioso rato. que revela o interêsse da grande emprêsa brasileira
em bem servir ao Estado e corresponder à animadora preferência com

que a tem distinguido o comércio, a industria e o público catarínense.
Florianópolis, 26 de setembro d'e' 1950.

'.

MACHADO & CIA. SA. Comércio e Agências

DATI LOGRA,FIA
Correspondenel.
Comerciai

Conrer.
Dlplom.

, DIREQlol
Amélia M Plgozz!

METODOI
Moderno. 8 IUclen"

.

Au. General Bltlellcourt� 48, .

(Esquina AlberAue Noturno)

Segundas feiras:

Floriarlópolis - Curitiba - S. Paulo - Rio (baldeação São Paulo)
Florianópolis - Joinvile - Mafra - União da Vitoria - Lages
(ida e volta)

Ter'ça,s feiras:

Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Rio
/

de Janeiro

Floriaríópolis - Mafra - 'Curitiba - Harare - S. Paulo Rio'

(baldeação S. Paulo)
Quartas feiras:

Florianópolis: - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro.

Florianópolis - Joinvile - Mafra - '9nião da Vitoria Lages (írla e

�It� ,��

'Quintas feiras:
Florianópolis - Curitiba - São Paulo - 'Rio (Jhaldeação em

São Paulo)
Fíortanópolis. - Mafra - Curitiba -Itàmre - S. Paulo - Ri�

(baldeação em São Paulo) )
Florianópolis - Porto Alegre

VI'al-anle' Sl'xlas .fr-dr::ls:
,

Florianópolis - São Paulo - Rio de Janeiro - Vitoria - Salva-
Precísa-se de uo:! que conheça to- dor I

do o Estado. Flortanopolis - Joinvile - Mafra - União dá Vitor1a Lag'es (ida �
Tratar com o Snr. Waldyr, no Ban', volta)

,

o do Distrito Federal S. A.
Sábados:

,

Florianópolis .:,._ Curitiba - 'São Paulo - Rio' (baldeação e:;. Paulo) ..
Flortanõpolis - Mafra - Curitiba =-Itarare - S. Paulo - Ri�

(baldeação em São Paulo)
Domingos:
Florianópolis - Porto Alegre

Economíse Tempo e Dinheiro
enviando suas encomendas aér,eás via CRUZEIRO DO SUL

Passagens 'e Encomendas:
Machado & Cia S. A;

r�,)meri�;0 e :\.ç;'�:v?i as I

!

Flot-ianópolis : - Rua João Pinto, 12 -_telefone, 1.500

Blumenau : - Rua 15 de Novembro. 1326 - telefone. 18

Itajai : - Alvaro Luz - Rua Dr. Laura Muller, 26 telefone. 211

:Sub-agentes em Laguna. Tubarão, Oríciuma - Brusque,

"VIRILASE" - Expoente maxi-

moda virilidade, combinação cíen- ".

.: 'POLICIA'. M'ILITA-Rtifica de vitamina. "E", hormônios ..

totais e sais fosforados. Regenera- •

dor racional dias glandulas' ern am, fiscalização Administraflvabos os sexos. Esgotamento nervoso .

. _. ...

C
-

"It d' ,.

"",r d
.' De ordem do senhor Capitão FIscal Administrativo desta. orporaçao,1'a, a e memorIa. ma erno revrgü- .

..

9 30 h
'

d d
. i tôní {comunico que no dia 10 de Outubro vindouro, as, oras, sera rea..ra

o}r VOIRSIISL'AemSEa ?e'rvoso ed t ilICO :lisada a venda em hasta publica de um Cavalo. - Os interessados deve-
gera .' • um pro u o do .

h
. .

d'L b torí JESA é 'd'd' rão comparecere neste Quartel no dia e ora acima menciona os.
a ora. ano ven I o em .. .

t d F'
.'
D" Quartel em Florianópolis, 26 de Setembro de 1950.

o as as arrnacras ,81 rogarias.
Pedidos pelo Reembôlso _ Caixa

,

Pedro Nogueira de Castro

Postal, 3383 ___: RIO. 2° Ten. Adm. Almoxarife Interino

IPara' colocar SOLA I

I em seu Sapatn
PROCURE

I .Oswaldo
telefon es 1536 e 1324

P.15 de Nov. n.22- 2'. andar
I

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIIA"

·Casas
Dispomos de duas, para alugar,

no Estreito. Banco Agrícola ___.: Rua

Trajano, 16.
.......: '" .

VENDE-SE
1 escrevaninha quasí nova com

5 gavetas à Rua Anita Garibaldi.

Fundada em 1927
Conforto - Segurança - Rapidês

.NOVOS HORÁRIOS

.. : .-,: � ..

FERIDAS. ;- fiEUMATJSMO E
PLACAS SIFJLITICIS

Blilir de Npuoeira:
Madloaoao ouzn'_' DO trlltomlDt

,\ da II!llUt.

.......... ; ..

...Ita f.Uel I. ....1 ..

.. ti.... filiai J

..... alo ••,•• .: ,

,reMlI&' .ara "POIPOLB04
, ••a Cadera.ta d. CUDm
IIUTUO PItBDUL.

"NÃO SEJA NA VIDA UM POSPO'
RO QUEIMADO"

Se.rvicos Aerecs
«Cruzeiro d'e) 'Sul)� Ltda�

SERVIÇOS AÊREPS
CRUZEIRO DO SUL. LTDA.

I

VE,·N'[)·E-SE

Solon Vieira

e

Ib Ligocki Vieira

Partícípam às pessoas de Su:lJS relações o nascimen

to de sua filha ELBA, ocorrido a 27 do correâte. na Ma-

ternidade "Dr., Oarlos Corrêa".

Florianópolis. setembro de 1950.

,,�!jjI;iP�' .

i 80RVETERI_A DE 8 FUROS ,MARCA

com �an�:u�iilailp. nar!'! 1110 n{ro.� OP. sorvete. p,qniURillI com �om
pressor "COPELAND" original, motor doe 3 H. P. e batedeira éom mo

tor de i H. B. em 'Perfeito estado de funcionameuto e conservação.
TRATAR NO "EMPóRIO ROSA". I

R:ádi'·os· Atlântida
r ' �...,.

. �-

O N. D A· S L ONG A S E C U R TAS
Atlântida - O sucesso da téCItica electrônica - Atlântida _ Super construção para durar mais - Atlântida _ Som natural - Alta sensibilidade

Grande alcance Otíma seletividade VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZO

Rádios

At'ântida
" -

R1).� Trajano, n. 31
------

I.

Telefone n .. 1459

Electrcias

Rádio
TransmIssores Am plificado rés

Catarinerise Limita'da
Diretor tecnico WALTER LANGE Jr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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In'leressanle palestra
o eminente e ilustrado professor conterrâneo regressou ao Rio no dia seguinte

do dr. João 'G. Kuhlmao

468
239
49

FeslividadAS' de -" '

_Santa Teresiuba
. Tiveram um cunho altamente

significativo as festividades leva

das 'a efeito nesta Capital em hon-]
ra de Santa 'I'erezinha, a Santa de

Lisieux, patrocinadas pela bene

mérita Associação deSanta Tere

zínha do' Menino Jesuis, que tem á

fre�te a sua esforçada ,e incansa

vel Presidente, d, Tarcilia Gottar'

di.
As novenas, que precederam á

festa tiveram lugar a 22 e termi

naram a 30 de setembro, e foram

todas concorridíssímas, estando a

Capela do Divino Espírito Santo,.
onde foram realizadas, belamente
ornamentada' e feericamente ilu

minada.

Domingo, dia 1° de outubro, rea

lizou-se ás 8 horas missa solene,

que foi assistida por Sua. Excia.

Revma. Dom JOlaquim Domingües,
ilustre Arceibispo Metropolitano,
tendo oficiado o revdmo. Pe. AI

fl'ed Georg Lulterbeck, acolitado

por dois sacerdotes. O sermão de

Dom Jo'aquim Ar'cebispo agradou
imensam�nte á numerosa massa de

fiéis que· enchia li<teralmente o

templo. Foi, após, por Sura' Reve'

rendíssima dada a benção das ro

sas, sendo em seguida servido uma

lauta mesa de doces no salão no·

lJr,e do Asilo a todos os-<convidados
e membros da Asso�i'ação de San
ta Terezinha.
À tarde teve lugar a bela procis

são da Imagem que p,ercorreu vá

rias ruas da Capital com grande
acomp,anhvmento de. fiéis que en·

!toavam lCânticos sacros, .sendo a

festividade abrilhantada pela bano

da. de musica da Fôrça PoliciaL À

distinta dÍl�etoria da Associação d,e
Santa Terezinha a,s nossas felici

lm;ões pelo brilhante êxito das
festividlad,�s,

'!���T!P. (!s�le!iSJ::O�!!ni�;!!i!!1dia 7 de novembro, deste ano, serão ra .qué os eleitores votassem inte'

rea!,izadas €leições, no� Estados lígentemente, porque às i-cpresen- Sob os auspicros da ,Seeretari� Estado para dedicar-se á procura presença do exmo. Secretário dat'
Unidos, para o preenchimento de '. ! da Viação Obras Públicas /e Agr-i- em nossas flore.stas e nas matas I Viação, Obras Publicas 8 Agrrcul-
1/3 de vagas, no Senado, "e para tantes do povo terão "uma grande. cultura realizou-se sexta feira. dia densas banhadas pelo rio Itajaí, tura, sr. Vidal Ramos Netto, díre-
ioda a Casa de Representantes. responsabilidade", pois êles go,ver- 29 de ,sdembro uIllmo, na sala de certas espécies e variedades de, tores de :refl��1tiç'õ,es subordina-:o Presidente 'I'ruman,' falando narão os destinos da nação. reuniões daquele órgão da publica plantas medicinais indicadas para das aquela Secretarig e numerosas-
,..._-_._M__ -.__-_.� .._.__._;._-_ ."..,._.•-_._. ._.- _._-_-.-.- M-_·_..-_ · _·.·.·.�

administração, uma interessante dores reumatícas e outras das fa- pessoas gradas, que por cêrca de'

palestra científica 00 eminente e mílias das cortizones e das sapo-. hora e meia ouviram atentamente ·lt"

ilustrado p1'91"esso1',' dr. João Geral- naceas, existentes em grandes zo': explicação e demonstrações do re�

do Kuhlmann, abalizado diretor do nas do nosso Estiado ,e muito apre- 'nomado patrício, verdadeiro êmu

Jardim Botânico no Rio de Janeí- ciadas pela ciência. lo do saudoso Friz Muller, natura'
r-a, e uma das mais completas auto- Foi sôbre os seus estudos e ob- lista, de Blumenau,
ridlades da �iência botânica do servaçõcs que o ilustre diretor do 1 Ao terminar a- sua interessante
Brasil. 'Jardim Botânico no Rio realizou palestra recebeu o sr. dr. João Ge-

O ilustre cientista, que é hlume- em aquela noite a sua apreciada raldo Kuhlmann uma víbrante+sal

nauense de nascimento, viera de conferência, que versou, sobretu-' va de palmas, tendo o 'eminente

percorrer. em missão de estudos, do, sobre a vida de certas. plantas cientista regressado ao Rio de Ja
uma vasta zona do vale do Itajaí, carnívoras, a respeito de determi+] neiro no dia seguinte, onde irá:

grande parte dos municípios vis i-
.
nadas plantas produtoras de corbi- expôr, 'através de trabalho que vai

nhos á Capital e grande extensão zone, mais conhecidas porsaponi- publicar, os resultados de seus es-:

da nossa ilha, demorando-se" so- feras, temío feito perante a assis- ludos em -Santa Catarina, publica
bretudo. no município de Palhoça, tência- numerosas experiências em, cão esta que, estamos

'

certos, irá;
onde visitou as fontes de águas tubos, comprovando assim seus' al, .iunrar-se as numerosas obras já,
te�mais de Caldas da Imperatriz e 'tos conhecimentos da fl!Sra hrasi- publicadas pejo ilustre sabia cala-

de Cubatão. Ieíra, rinense em livros, folhetos e jor-:
Hóspede de honra que foi do A interessante palestra teve iní- naís do Brasil sôbré a vasta e rical

Govêrno do Estado, o convidado cio as 20 horas, com a honrosa flóra brasileira .

especial da
I

'Comissão promotora
dos f,estejos do centenário de Blu

menau. o cierftista eontera-aneo

aproveitara a sua visita 'ao nosso

.

Ouvida a (Ouarojà» em Campinas
EIS um trecho de uma. carta en- eutor pronunciar o seu nome, den�

'viada pelo ,senhor Otávio Cechi, 10- tre os artistas que interpretaram
cutor .da Rádio de Campinas á Se- a peca'. Ou vo�ê trabalha, com no:
nhorita Maria Alice Barr,eto, me de ".guerra" e não me comuni.

'�SintonhJel fperií'eltament,e .ta cou?
("Guarujá ", 'às�20,30 horas. Ouvi o Duas voz'es femininas foram· n.o..
Regional de Nabôr e o- cantor Onôr tadas; a que fez o pap,el de Saly é:
Campos· apresentando "volta", ca· a outra caIbo mãe d,e Saly.
minhemos e Não, nunca mais, sob Perfeito o desempenho; bôa so-.
o patroc'inio das Gasas Victor e A noplasU,a e ótimos locutores. Gos'

I Capital.' lei tambem do som da Z Y J - 7.

J, Às21 horas, "Teatro

Romanti-,
. Bem por hOj,e é só. Volta.rei aO.

co" com o original "ENCONTRO assunto -na próxima carta".
-�����������������������������:::::::::::::::::::::::::::� DEAMÔR�!Ap�nas'nãoou� ol� AMb�VL•

427
234
130
2

261
, 245
183
2·

Suc-Frufi
O cOÍnplement(,) alimen
tar por' excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.
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Homenagem a um sôldado
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americano
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Cóngress'o" de Taquigr�lia
. Projeto de Temario

A Comissão. Prsparaâórta do I

Congresso Brasileiro' de Taquigra
fia acaba de concluir a redação

zação profissional da classe, enti
dades, taquigrafia comercial, . ta'

quigrafia judiciária, taquigrafia na

imprensa, serviços taquigráfícos
avulsos e ética profissional. IV AS
PECTOS HISToÓRICOS - A Taqui
grafia no Brasil. V. ASPE-GTOS GE
RAIS - Publicações técnicas, in

tercâmbio técnico-cultural".
Os taquígrafos interessados no

certame e em obter cópias do pro'

jeto de regimento interno deverão

escrever ou dirigir-se à Secretària
da Comissão Preparatória do
r. C. B. T" Rua Santa Ifigênia,. nO
163 - 10 andar - telefone. 4-8569,
que atenderá a êsse e demais pedi·
dos relatfvos ao congr.es'so.

.

l
.�t

},

tembro corrente•.
O temário 'elaborado é o seguin

te : "I ASPECTOS TEóRICOS -

!terminologia estenogramáüica, !pa
drão de, velocidade estabelecimen
to de pesquisas taquigraficas demo'

crátíca e o problema dos métodos.
I lrI ASPECTOS PEDAGóGICOS-

CO'IRA CaSPA.
QUEDA Ias el·

BElOS E DEMAIS
1

TÓNICO CAPiLAR

POR EXCELÊNCIA

} .

i,

Uma nova ponte rodoviaria no

Estado de Maryland, nos Estados
Unidos, foi r·ecentemente dedica'
da à memoria do 'Cabo John C. com ,a pr.8sença do Dr. John M�
Brown, primeiro 'Soldado de Mary- Changl Embaixador df1 RepubU"
Iand :3 ser morto em ação, na Co- ca da Coréia nos Estados UnidQS
l'éia. A cerimonia de apres'enta(/ão q�le foi o principal orador.

da placa
.

comemorativa contou
·alem dos parentes do Cabo Brown,.

dos. projetos 'de' temário e de re-
. gimento interno, tendo enviado ês

ses trabalhos ao serviços taquígrá;
ficas de tôdas as casas legíslatí
vas do pais e -õrgãos especializa
dos, para o. estudo ,8 apresentação
de crítíoas e sugestões as quais se

rão recebidas até d dia 30 de se-

sístemaltdzação : graus de 'ensino,
métodos de ensino, datistenografía, Os pr·lmAeiraSestenotipia, padronização de pro-.

. V

'vas, tri�ngulo b�sico: .taq�igra�ia, tados ofl·ciais cbe-portugu,es e datilografia, fiscaliza

cão do ensino, formação e regis-] gadOS ao T S Etro de professores de taquigrafia II: •
•••

a taquigrafia nos cursos comer-
Somente ontemRIO,. 6· V.A. -

cíaís; a taquigrafia nos CUNlOS se-
chegaram ao Tribunal Superior

cundâríos, a taquigr-afia nas esco-
Eleitoral os primeiros dados oficiais

las de comércio, puhlicidade do
referentes ao pleito nos Estados,

ponto de vista "ensino'" e taqui' dados êsses fornecidos pelos res'
grafia' por correspondência. In . . . .. .

S, OS· rnn,CNICOS-PROFISSIO- pec�Ivos TnbunaIs ReglOnaIs.
AI. PECT i-!f ., -Sao êles:
NAIS -:- .T�qUlgraf:a parl.amentar:J DO AMAZONAS

a} �-e'Í!�IçaO funCIOnal, ImJ?�rtâ?-. As duas primeiras urnas -aher,tas
Cll3', ubhdade; b) .a ta�Uloraf�a em Humaitá- contiveram os s'eguin-

. parlamentar no funcwnalt.smo pu-
t' t.

) d'
es v{) os :

blico, medIdas a· tomar; c a mIS-
Cristiano. . . . . . . . .. . . . . . . 265

\São, .jpromo:ções, r,emuneração, fé-
Getulio _ . . .98

rias, aposenta,doria, mol�stias pro-
Brigadeiro.. , � . . . 60

fissionais do t!l!quígr.afo parlamen-
Para vice-presidente:

ta�; ,título de ta.quígra�o, organi- Vitorino .. . . . . . . . . . . . . . . 131

O PRECEITO DO DI & �!��n�ilh�" � � �:
O APERTO' DE MÃO. E A GRIPE Odilon _ . . . . . . . . 29

ESTADO DO RIO

resol-

Vindas das fossas nasais, da gar

gaQta e. da bôca. de doentes e con

valescentes, as gotículas de secre

ções qUoe contêm o germe da' gripe
podem contaminar., as mão,s dos

que com aquêles' ,têm contacto. Pe

lo "'apêrto. de mão", outras mãos
ser'ão contaminadas e, em canse'

quência, outras p-essoas podem ser

atingidas. ,

Livré-se (Ü c(JnI1'_air a gripe,
abolindo () apêrto de mão ou la-,
vando as mãOs, frequentemente,
com água e sabão. - SNES.

Getulio
. Brigadeiro
Cristiano ...... � .

Pelo rádio

Colégio Estadual «Dias ",Velho;"
Exames art. 91

Inscrição: de 10 a 10 de outubro.
Exames: a. par,tir do di'a H. "

Documentos neceSsá.rios: 1 -Certidão de registro civil'
comprovando ter idade mínima de 17 anos -completos ou por com

pletar até 30 de junho seguinte;
2 - prova de quitação com o serviço militar e

3 - prova de identidade feita pela cart,eira de· Jdenttdade OU�
por documento que legallmente Ia substitua.

SERGIPE
Getulio ....

'
.........•.•

B'i'igadeiro, ........•......
Cristiano .

,Mangabeira ........•.•.•

.. Para vice-presidente
Café Filho •••.........•

.odilon _ , .

Altino .......•....•....

Corrêa Neto .

- --,. .--

E�prego:_ pára pessoas ativas que
queiram progredir na vida
Importante organização muno antiga e conceituada pre.

cisa de vários inspetores viajantês. - D�spe,sas pagas
.

para

pequenas, viagens. - Possibilidad'e para ganhar de iniéio
Cr$ 1.500,00 à Cr$ 5.000,00. Informações à Rua Felipe
Schmidt, 17 - Sobrado.

'

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


